
Baggrund
•Struktur.
•Samarbejdspartnere.
•Eksempler.

Udfordringer
•Formål. 
•Samarbejdspartnere.
•Trusler og muligheder.
•Øvrige.

Praktiske erfaringer
•Lodsejerkontakt.
•Økonomi.
•Drift >< naturpleje.

Svend Lassen
Agri Nord

Natur & miljø

Græsningsprojekter, græsningsselskaber mm.
– Struktur, udfordringer og praktiske erfaringer.



Natur & miljøAgri Nord

• Landboforening

• Medlemmernes politiske 

interesser. 

• Landbrug & Fødevarer.

• Rådgivningsvirksomhed

• Planteavl, produktudvikling, 
fundraising, økologi, 

økonomi, finansiering, 
husdyr og miljø, 

byggeri/teknik og juridisk 
bistand ved 
ejendomshandler.



• Græsningsselskab = dyrkningsfællesskab/fælleshegn.

• Indhold afhænger af formål, lodsejerstruktur, økonomi, 
samarbejdspartnere, øvrige interesser f.eks. jagt, fiskeri, adgang til 
naturen osv.

• Godt alternativ til jordfordeling.

Der er ingen fast form.

Hvad er et græsningsprojekt?



Storbjerg



Storbjerg

Dyreholder forpagter jorden til 
afgræsning, lodsejer bevarer øvrige 
rettigheder.

500 kr./ha + evt. EB ><900 Kr./ha

• Samarbejdspartnere (12 stk).

- Lodsejere, ekstern dyreholder, 
kommune og konsulent.

• Trusler og muligheder.

- Tinglysning/kontrol, publikum, 
tilskud, krydsoverensstemmelse, 
godt naboskab.

• Øvrigt.

- Flere vil med, tyveri 

Succes pga. gensidige gode 
aftaler.



Trindbakhus

Lodsejerne beholder alle tilskud, 
dyreholder får tilvæksten.

1400 kr./ha + EB >< okr./ha

• Formål.

- Naturpleje, økonomi, sikring af 
fremtidig drift og pleje.

• Samarbejdspartnere (8 stk).

- Lodsejere, ekstern dyreholder, 
kommune og konsulent.

• Trusler og muligheder.

- Driftsøkonomi, vedligeholdelse, 
krydsoverensstemmelse, 
udpegningsgrundlag, naboskab etc.

• Øvrige.

- Vedligeholdelse og økonomi.

Kortsigtet løsning – stor risiko for 
dyreholder.



Nørholm Enge



Nørholm Enge

Dyreholder forpagter jorden.

Simpel jordfordeling.

• Formål.

Engfuglepleje, økonomi, indflydelse, 
græsningstilskud, landmandskab, sikring 
af fremtidig drift osv.

• Trusler og muligheder.

Økonomi, krydsoverensstemmelse, godt 
naboskab, udpegningsgrundlag.

• Øvrige.

- Vedligeholdelse og økonomi.

Forventer succes pga. naboskab og nedsatte 
tilsyns udgifter.



Nørholm Enge



• Lang historik

• Naboskab

• Land >< by

• Jagt og fiskeri

• Eksterne >< lokale

• Manglende ejerskab

Dårlig løsning for 
dyreholder.

Gerding



Tversted/Uggerby



Skallerup klit



Generelle betragtninger

• Naturpleje som driftsgren pt. 
forbeholdt myndigheder, 
konsulenter, entreprenører...☺

• Tid til modning. Tid til handling.

• Udgifter for lodsejer og 
dyreholder.

• Krydsoverensstemmelse

• MVJ >< Enkeltbetaling.

• Naturpleje >< tilvækst.

• Dyrevelfærd >< naturpleje.

• Manglende ejerskab.

• Villighed til kompromis.

• Vedligeholdelse.

• Tilsyn.

• Finansiering.



Tips & gode råd (logik).

• Ærlighed, frivillighed, ejerskab og 

tålmodighed.

• Fleksibilitet i forhold til tid og 
indhold.

• Gode aftaler for alle parter.

• Se på mulighederne:

- lodsejer, kommune, følgeerhverv 

etc. 

Gode gennemskuelige aftaler! 

Fast leje eller procentvis fordeling.

Naturpleje >< tilvækst.


